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Oto ostatni będą pierwszymi, a 
pierwsi ostatnimi. Łk 13,30 

 
Drodzy Parafianie!  

 Chłodne wieczory wskazują 
na to, z e jesien  zbliz a się wielkimi 
krokami. W lasach widac  juz  wiele 
jej symptomo w - połacie rozkwi-
tających wrzosowisk, rosnące 
grzyby, poranne mgły i babie lato. 
Zaorane pola wskazują na to, z e 
ziemia przygotowana jest do 
„odpoczynku” i czeka na kolejną 
wiosnę, podobnie jak dzieci cze-
kają na kolejne wakacje. Tak toczy 
się nasze z ycie, przybywa nam lat, 
ubywa sił i zbliz amy się do jego 
jesieni. Trzeba jednak pamiętac , 
z e tak jak jesien  w przyrodzie jest 
niezbędna do jej normalnego 
funkcjonowania, do włas ciwej 
wegetacji tak ro wniez  w z yciu 
człowieka niezbędna jest ona do 
tego, aby przygotowac  się na od-

poczynek, ten wieczny, ten Boz y. 
 Bo g daje nam czas do mą-
drego przygotowania się na spo-
tkanie z Nim w wiecznos ci. To 
przygotowanie trwa od chwili 
Chrztu Ś w. do samej s mierci. 
Śtwo rca oczekuje od nas odpo-
wiedzialnego wykorzystania tego 
czasu i nie jedynie powierzchow-
nej wiary, ale wiary opartej na 
s wiadomej i odpowiedzialnej re-
lacji z Nim ze Zbawicielem. Tylko 
na podstawie takiej wiary moz e-
my miec  pewnos c , z e nawet jes li 
dla ludzi jestes my „ostatnimi” to 
dla Boga jestes my „pierwszymi”. 
Niech Pan Bo g nas w tym dąz eniu 
błogosławi, niech nam dodaje sił i 
ufnos ci, abys my mądrze gospoda-
rowali ofiarowanym nam czasem, 
zaro wno wo wczas gdy nasze z y-
cie znajduje się w wiosennym roz-
kwicie, jak ro wniez  wtedy gdy 
dostrzegamy zbliz ającą się  jesien . 

  
         Z modlitwą o Was 

Wasz Duszpasterz 

Ks. Wojciech Froehlich 
Proboszcz Parafii 

w Słupsku 

   Słowo od  
Duszpasterza 

Słowo od Duszpasterza 
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Poznajcie Tomka. Tomek ma pra-
wie 40 lat, z onę, troje dzieci, dom, 
pracę, samocho d, s wiatłowodo-
wy Internet i kilka innych rzeczy. 
Opro cz tego Tomek cierpi na 
„chorobę wrzes niową” (sam wy-
mys lił to okres lenie) - pewien 
rodzaj rozpaczy, kto ry odczuwa 
kaz dego roku we wrzes niu. 

Zaczęło się, kiedy miał kilkana-
s cie lat. Wrzesien  - poranki za 
zimne, z eby wyjs c  z domu bez 
kurtki, wnętrza autobuso w za 
ciepłe, z eby siedziec  wygodnie w 
jesiennych ubraniach. Tempera-
tura to jednak najmniej istotny 
element jego „choroby”. Najgor-
sze było to poczucie jakby-nie-do
-kon ca dobrze wykorzystanego 
czasu wakacji. Tomek pokonywał 
ostatnie kilkaset metro w drogi 
do szkoły. Śuche, pomaran czowe 
lis cie opadały z drzew ro wnie 
skutecznie i niezaprzeczalnie, jak 
jego nastro j. 

Wreszcie Tomek zaczął pracę. 
Znajomi szybko wytłumaczyli mu 
reguły tej gry: praca to męka, szef 
jest zawsze zły, trzeba tak robic , 
z eby się nie narobic . Cel gry: wy-
jechac  na urlop. Koledzy w pracy 
byli dobrymi graczami. Jednak w 
dalszym ciągu dla wszystkich 
problemem był powro t z urlopu. 
Dla Tomka takz e. Czy wracał z 
niego w lipcu, czy sierpniu, 
„choroba wrzes niowa” powraca-
ła. (Nie osądzaj Tomka tak od 
razu. Wiem, z e tez  potrzebujesz 
„tygodnia rozruchowego” po 
urlopie.) O co chodziło? Czy to 
przez powro t do standardowej 
listy zadan  (zakupy, lekarz, trans-
port dzieci, pucowanie łazienki)? 
Powody mogą byc  ro z ne i moz e 
ich byc  kilka. W kaz dym razie na 
pytanie „Hej, jak tam urlop?” To-
mek zwykł odpowiadac : „Fajnie, 
ale za kro tko”. Tak, urlop zawsze 
jest za kro tki. Ale jak to, ile miał-

Rozważanie 

Rozważanie 

Ks.  Andrzej Wójcik 
proboszcz parafii w Gliwicach  

i Pyskowicach 
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by trwac ? Pewien człowiek po-
wie-dział Tomkowi: „Albo cały 
rok, albo wcale”. 

Kto regos  lipcowego dnia z ona 
Tomka rozmawiała ze znajomy-
mi i zapytała ich, czy wybierają 
się gdzies  na urlop. Znajomy od-
powiedział: "My się urlopuje-my 
kaz dego popołudnia…” Rzadko 
spotykana umiejętnos c . Przeciez  
popołudnia są na uz era-nie się z 
dziec mi, na narzekanie na robotę, 
na wmawianie sobie, z e ogląda-
nie Netflixa do po z na to nagroda 
za cięz ko przepracowany dzien , 
na deklaracje: „Jak będę miał 
urlop, to wreszcie będzie czas na 
(wpisz, co tylko przyjdzie Ci do 
głowy)…”. 

Tomek nauczył się z yc  ze swoją 
chorobą. Śkoro wrzes nia nie da 
się wykres lic  z kalendarza, to 
znaczy, z e choroba jest nieule-
czalna. Wreszcie „choroba wrze-
s niowa” stała się „chorobą jesien-
ną”, a potem „chorobą cało-
roczną”…  Pogodził się z tym, z e 
urlop jest zawsze za kro tki, praca 
za cięz ka, wypłata o paręset zło-
tych zbyt uboga, podatki za wy-
sokie, dom za mały, samocho d 

parę lat za stary, Internet za wol-
ny… 

Kto regos  dnia Tomek z niewiado-
mych powodo w zaczął czytac  
Biblię. Przeczytał proste stwier-
dzenie: „Wszystkie dni ucis nione-
go są złe (…)”. To było zdanie o 
nim i o jego z yciu. Nie mo gł uwie-
rzyc , z e czuje się tak z le mając 
wszystko, czego potrzebo-wał, a 
nawet trochę więcej. Kiedy jed-
nak przeczytał drugą częs c  wer-
setu, cos  w nim drgnęło. „(…) lecz 
człowiek wesołego usposobienia 
ma ustawiczną ucztę ". (Prz 
15,15) 

Tomek dalej miał tyle, ile miał. 
Urlop kaz dego roku mijał ro wnie 
szybko. Wrzesien  dalej był dzie-
wiątym miesiącem w kalendarzu. 
Okolicznos ci bywały nie-
sprzyjające, ale Tomek zaczął 
zdrowiec . Był usposobiony ina-
czej. Przestał wierzyc  temu, co 
powtarza s wiat. Wolał ucztowac , 
a przy stole wybrał rolę smako-
sza. 

„Nie ma znaczenia na co patrzysz, 
ale co widzisz”.  Henry David 
Thoreau 

Rozważanie 



 6 Informator parafialny, Nr 9 (184) 2017 

 

 Humor z befką 

Humor z befką 

Rodzice wychowywali małego Roberta zupełnie s wiadomie 
ateistycznie, często jednak w szkole uczestniczył w lekcjach 
religii. Kiedy pewnego dnia wro cił do domu, nieoczekiwanie 
zadał pytanie, kto re wprawiło ojca w zdumienie: Tato, czy Pan 
Bo g włas ciwie wie, z e nie istnieje? 

 

Katecheta na lekcji religii objas nia: Jezus powiedział kiedys : 
Śłyszelis cie, z e powiedziano oko za oko, ząb za ząb. Ja wam 
powiadam: Miłujcie nieprzyjacio ł swoich! Niesforny Śtas  pyta: 
Ale zanim, czy po tym, jak im wybijemy zęby? 

 

Podczas egzaminu konfirmacyjnego Dawidowi wszystko po-
mieszało się w głowie. Nie jest w stanie odpowiedziec  na pra-
wie z adne pytanie. Ksiądz chcąc mu trochę pomo c pyta: To 
wymien  mi jakies  podobien stwo, o kto rym mo wilis my na lek-
cji. Dawid przypomina sobie tylko jedno: Podobien stwo o sied-
miu tłustych i siedmiu chudych pannach!? 

 

Katechetka opowiada dzieciom historię Jonasza i wielkiej ryby. 
Kiedy jest w połowie opowiadania,  chcąc pobudzic  dzieci do 
mys lenia, zadaje pytanie: Co Jonasz robił w brzuchu ryby? - 
Śzukał wyjs cia! odpowiada Marysia. 

 

Jaki jest numer telefonu do Pana Boga? 50 15, bo w Psalmie 
50, 15 wierszu jest napisane: Wzywaj mnie w dniu niedoli; 
wybawię cię, a tym mnie uwielbisz!  

opracował: xwf 
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 Kącik dla dzieci 

Witajcie po wakacjach! 

 
Mamy nadzieję, z e jestes cie wy-
poczęci, głowy macie pełne rado-
snych wspomnien  i z nowym za-
pałem ruszacie w kolejny rok 
szkolny! 

Posłuchajcie, co mo wi nam Bi-
blia: 

"Bądz  mocny i męz ny. Nie bo j się 
i nie lękaj się, bo Pan, Bo g two j, 
będzie z tobą wszędzie, dokąd-
kolwiek po jdziesz". Księga Jozue-
go 1,9 

Te niesamowite słowa zachęty 
zapewniają nas, z e w kaz dej sytu-
acji Bo g będzie z nami. Cokolwiek 
czeka nas w tym nowym roku 
szkolnym - moz emy byc  pewni, 
z e z adnego wyzwania nie będzie-
my musieli podejmowac  osamot-

nieni, nasz Pan zawsze będzie 
przy nas! Wszystkie nasze oba-
wy, nadzieje, oczekiwania moz e-
my oddawac  Mu w modlitwie. 
Pamiętajmy o tym codziennie! 
Bo g chce nam pomagac  i chce byc  
obecny w kaz dej godzinie nasze-
go kaz dego dnia. 

Czekamy na spotkania z Wami na 
szko łkach niedzielnych, lekcjach 
religii, naboz en stwach i innych 
rodzinnych wydarzeniach naszej 
parafii. 

A na jesienną rozgrzewkę mamy 
dla młodszych dzieci kolorowan-
kę, a dla starszych przeskakiwan-
kę nawiązującą do historii o Jo ze-
fie - bohaterze wiary, kto rym zaj-
mowalis my się w czerwcowym 
informatorze. 

Kącik dla dzieci 
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 Kącik dla dzieci 
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 Poezja 

Poezja... 

Jakz e wieloma rzeczami zaprzątasz sobie 

na co dzien  swoją głowę... 
Wiele z nich jest waz nych 

Wiele niemal niezbędnych 

Wiele z nich, utarło się w Twojej głowie, z e są... 
No, włas nie, jakie? 
 

Pomys l, ile razy Facebook, czy inny społecznos ciowy codziennik 

Wygrywa z przeczytaniem fragmentu z Boz ego Śłowa 

Ile razy wolisz byc  "na biez ąco" ze wszystkimi znajomymi 
Bliz szymi, ale i tymi kojarzonymi ledwie z monitora 

Przejrzec  newsy, wiadomos ci, zdjęcia... 
Niz  siąs c  w ciszy i zapytac , jak ja widziałbym Two j dzien ... 
 

Ile razy wolisz posłuchac , poczytac , obejrzec  
(w zalez nos ci skąd je czerpiesz) wiadomos ci 
Ze s wiata, nasze ojczyste 

Zobaczyc , co nowego w polityce 

Kto waz ny zrobił co 

I czy w sporcie idziemy do przodu... 
Niz  porozmawiac  ze Mną... 
 

A Ja powiedziałbym Ci, jak się w tym s wiecie odnalez c  
Gdzie podąz yc  
Z kim się spotkac  
Pokazałbym Ci, co nowego stawiam przed Tobą 

Odkryłbym to, co dobrego wymys liłem dla Ciebie 

Gdybys  tylko chciał zapytac  
I choc  na chwilę zatrzymac  się w Twoim pędzie... 
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Mamy zaś ten skarb w naczyniach 
glinianych, aby się okazało, że 
moc, która wszystko przewyższa, 
jest z Boga a nie z nas. Zewsząd 
uciskani, nie jesteśmy jednak po-
gnębieni, zakłopotani, ale nie zroz-
paczeni, prześladowani, ale nie 
opuszczeni, powaleni, ale nie po-

konani, zawsze śmierć Jezusa na 
ciele swoim noszący, aby i życie 
Jezusa na naszym ciele się ujawni-
ło. Zawsze bowiem my, którzy ży-
jemy dla Jezusa, na śmierć wyda-
wani bywamy, aby i życie Jezusa na 
śmiertelnym ciele naszym się 
ujawniło. Tak tedy śmierć wyko-

   Od Genesis do Apokalipsy: 
Listy do Koryntian 

cz. 37 

Ks. Andrzej Komraus 

Poezja/Od Genesis do Apokalipsy 

Justyna Minkina 

Czasem bywam zasmucony, gdy widzę 

Z e zno w biegniesz przez s wiat ze smartfonem 

A tak rzadki widok stanowisz 

Ty z Księgą Ksiąg w dłoni... 
 

Gdy Ś więty Niezmienny Bo g patrzy na Ciebie 

Jakie obrazy ogląda? 
 
 

Moz e czas cos  zmienic , przewartos ciowac , nadac  inne znaczenie... 
Czas zadziałac ! 
Wrzesien  to dobry czas na nowe... 
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 Od Genesis do Apokalipsy 

nuje dzieło swoje w nas, a życie w 
was. Mając zaś tego samego ducha 
wiary, jak to jest napisane: Uwie-
rzyłem, przeto powiedziałem, i 
my wierzymy, i dlatego też mówi-
my, wiedząc, że ten, który wzbu-
dził Pana Jezusa, także i nas z Je-
zusem wzbudził i razem z wami 
przed sobą stawi. Wszystko to 
bowiem dzieje się ze względu na 
was, aby, im więcej jest uczestni-
ków łaski, tym bardziej obfitowa-
ło dziękczynienie ku chwale Bożej 
(2 Kor 4,7-15). 

Edward Śzymanek stwierdza: 
„Tekst ten, występujący w kontek-
ście rozważań o godności apostol-
skiej, ukazuje jej wielkość a jedno-
cześnie małość człowieka, który ją 
posiada. Podaje zarazem rację 
teologiczną małości, słabości i 
braku czci Apostoła, o których 
Paweł pisał w 1 Kor 4,1-13. Po-
słannictwo apostolskie, które jest 
bogatym skarbem, nie może być w 
żaden sposób przesłonięte przez 
osobowość Apostoła. Nie skarbiec 
bowiem stanowi istotną wartość, 
lecz skarb. Dlatego skarbiec, by 
nie zwracał na siebie uwagi, ma 
być z gliny (w. 7), która jest two-
rzywem kruchym i bez wartości. 
To obrazowe wyrażenie rozumie-
my o osobistej słabości Pawła, 
choć można je też odnieść do opi-
su stworzenia ukazującego w ogó-
le słabość ciała ludzkiego”. 

Okres lenie „naczynie gliniane” 

występuje juz  w Septuagincie, 
pochodzącym z III w. przed Chr. 
tłumaczeniu Starego Testamentu 
na język grecki; przekład ten był 
powszechnie używany w czasach 
wczesnego chrześcijaństwa. Nie-
którzy bibliści zwracają wszakże 
uwagę na fakt, że w języku grec-
kim użyte przez Pawła określenie 
ma znaczenie jeszcze szersze i 
oznacza nie tylko naczynie do 
przechowywania czegoś, ale może 
odnosić się do różnych przedmio-
tów użyteczności domowej, rów-
nież narzędzi (a więc na przykład: 
„narzędzie wybrane”). Tłumacze-
nie „naczynie gliniane” jest jednak 
jak najbardziej właściwe, ponie-
waż kojarzy się z stosowaną po-
wszechnie w czasach apostolskich 
(i nie tylko) praktyką przechowy-
wania rzeczy cennych właśnie w 
glinianych dzbanach. Pojęcie 
„gliniane naczynie” czy „kruche 
naczynie” w odniesieniu do ludz-
kiego ciała występuje zresztą dość 
często w literaturze starożytnej. 
Tak pisał Cyceron, podobnie Sene-
ka. Myśl tego ostatniego: „Czymże 
jest człowiek? Jakimś naczyniem 
zlepionym i kruchym… słabym 
naczyniem, rzuconym na wszelkie 
poniewierki losu” – wielokrotnie 
cytowana była i powtarzana 
przez wielu myślicieli, nie tylko 
starożytnych. Filon z Aleksandrii 
(żyjący w latach 20 przed Chr. – 
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 Od Genesis do Apokalipsy 

50 po nar. Chr., żydowsko-grecki 
filozof, twórca alegorycznego tłu-
maczenia Biblii hebrajskiej) nazy-
wał ciało „naczyniem duszy” i pi-
sał nawet, że „duch nasz mieści się 
w ciele jak w naczyniu”. 

Czy Paweł posługiwał się pojęcia-
mi filozoficznymi swej epoki? 
Mogło tak byc  i wielu biblisto w 
starało się i stara udowodnic  rze-
kome zalez nos ci między pis-
mami Apostoła a dziełami wybit-
nych mys licieli jego epoki. Był 
przeciez  Apostoł Paweł człowie-
kiem wykształconym, oczytanym, 
doskonale obznajomionym z ist-
niejącymi w jego czasach teoria-
mi. A jednak nie w mądros ci ludz-
kiej znajdował natchnienie dla 
swego poselstwa, ale czerpał je z 
Boz ego natchnienia, posługując 
się powszechnie znanymi i stoso-
wanymi okres leniami i poro wna-
niami. Zresztą – w odniesieniu do 
glinianego naczynia, symbolizują-
cego kruchos c  z ycia ludzkiego – 
czy przypadkiem nie od-nio sł się 
tu Paweł do opisu stworzenia 
człowieka z prochu ziemi, znane-
go z Księgi Genesis, Pierwszej 
Księgi Mojz eszowej 2,7? 

„Moc, która wszystko przewyższa, 
jest z Boga, a nie z nas” – stwier-
dza Apostoł. Dlatego nawet naj-
większe prześladowania nie mogą 
przeszkodzić zwiastowaniu Ewan-
gelii, opowiadaniu o Jezusie Chry-
stusie. Nie ma takiej ludzkiej mo-
cy, która mogłaby równać się Bo-

żej mocy, albo ją przewyższać. By-
ło chrześcijaństwo prześladowane 
bezwzględnie przez Imperium 
Rzymskie – upadł Rzym, Kościół 
istnieje. Było chrześcijaństwo 
prześladowane przez różne inne 
moce polityczne – one upadły, 
chrześcijaństwo istnieje. Jest teraz 
chrześcijaństwo atakowane przez 
hordy jego przeciwników, również 
w naszym kraju – nie bójmy się, 
Bóg się nie pozwoli z siebie na-
śmiewać, a grzesznicy, często jaw-
nogrzesznicy, chełpiący się swym 
grzechem  i kpiący z ustanowio-
nych przez Boga zasad – znajdą 
się ostatecznie tam, gdzie od wie-
ków przygotowane jest dla nich 
miejsce. 

Z ycie wierzącego chrzes cijanina 
często obfituje w wiele paradok-
so w. Z jednej strony moz e się on 
radowac  obfitos cią i wielkos cią 
swych przywilejo w; został prze-
ciez  usynowiony przez Boga i stał 
się dziedzicem obietnicy! Z dru-
giej strony – musi byc  przygoto-
wany na ucisk, przes ladowanie, 
nawet utratę z ycia dla Chrystusa. 
Jak pisze William Barclay: 
„Chociaż Chrystus otacza nas 
chwałą, życie otacza nas słabo-
ścią, abyśmy pamiętali, że słabość 
jest nasza, a chwała należy wy-
łącznie do Boga i od Niego jeste-
śmy całkowicie zależni”. I dalej 
stwierdza: „Jesteś-my przygniece-
ni, ale nie zmiażdżeni. Wszystko 
wali się na nas, ale nie jesteśmy w 
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sytuacji bez wyjścia. (…) Jesteśmy 
prześladowani przez ludzi, ale ni-
gdy nie pozostawieni przez Boga. 
(…) Wierność Boża nie da się ni-
czym zachwiać. (…) Jesteśmy u kre-
su możliwości, ale nigdy nie pozba-
wieni nadziei. (…) Żyjąc w obecno-
ści samego Chrystusa człowiek 
wierzący może być u kresu swych 
możliwości, ale nigdy u kresu na-
dziei. (…) Jesteśmy powaleni, ale 
nie pokonani. Cechą charaktery-
styczną chrześcijanina jest to, że 
zawsze powstaje on z upadku. Każ-
da porażka nie jest jego ostateczną 
klęską. Może on przegrać bitwę, 
ale dobrze wie, że nigdy nie może 
przegrać całej wojny”. Taka jest 
prawda, którą objawia nam Apo-
stoł Paweł. 

Ś wiadectwo o Chrystusie bardzo 
często staje się powodem przes la-
dowan  i cierpien . Ś wiat sprzeci-
wia się bowiem Ewangelii. Ba, 
prawdzie Śłowa Chrystusowego 
sprzeciwiają się bardzo często 
ro wniez  ci, kto rzy nazywają się 
chrzes cijanami, ale w gruncie rze-
czy nimi nie są, bo ich z ycie, ich 
słowa, wyraz nie stoją w opozycji 
wobec Boz ych ustanowien . Tak 
jak w czasach apostolskich – nie 
tak groz na jest opozycja zewnątrz 
zboru, zewnątrz społecznos ci 
chrzes cijan skiej, ile opozycja w 
zborze, burząca jednos c  i rujnują-
ca miłos c . A tam, gdzie nie ma mi-
łos ci i jednos ci, tam tez  nie ma 
prawdziwego Chrystusa. Nie dar-

mo powiedział Jezus: „Po tym 
wszyscy poznają, żeście uczniami 
moimi, jeśli miłość wzajemną mieć 
będziecie” (Jan 13,35). A jeśli nie 
ma prawdziwego Chrystusa, nie 
mogą też spełnić się obietnice dane 
tym, którzy wysłuchali Ewangelii. 

Wiersze 13 i 14 naszego dzisiej-
szego tekstu są wyznaniem wiary 
Apostoła. Paweł cytuje tu słowa 
Psalmu 116,10 – „Wierzę nawet 
wtedy, gdy mówię: Jestem bardzo 
utrapiony”. Wyraźnie tu stwierdza, 
że ma takiego samego ducha wia-
ry, jak autor Psalmu; Psalmista 
przemawiał dzięki wierze, również 
dzięki wierze przemawia Apostoł, 
głosząc Ewangelię Chrystusa. Głosi 
zmartwychwstanie Chrystusa, po-
nieważ daje ono błogosławioną 
nadzieję zmartwychwstania tych 
wszystkich, którzy uwierzyli. Obiet-
nica ta dotyczy wszystkich, którzy 
przyjęli zwiastowanie Ewangelii, a 
więc zostali wyzwoleni spod pano-
wania śmierci. 

Śwoje cierpienia i liczne przykre 
dos wiadczenia Apostoł przez ywa 
z rados cią, wie bowiem, z e dzieje 
się to ze względu na tych, do kto -
rych został posłany, aby wskazac  
im s wiatłos c , objawiając Boz ą ła-
skę. Jego przez ycia stają się więc 
okazją do dziękczynienia ku 
chwale Boz ej. 

„Dlatego nie upadamy na duchu; 
bo choć i zewnętrzny nasz czło-
wiek niszczeje, to jednak ten nasz 
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wewnętrzny odnawia się z każdym 
dniem. Albowiem nieznaczny chwi-
lowy ucisk przynosi nam przeo-
gromną obfitość wiekuistej chwały, 
nam, którzy nie patrzymy na to, co 
widzialne, ale na to, co niewidzial-
ne; albowiem to, co widzialne, jest 
doczesne, a to, co niewidzialne, jest 
wieczne. Wiemy bowiem, że jeśli 
ten namiot, który jest naszym 
ziemskim mieszkaniem, się rozpad-
nie, mamy budowlę od Boga, dom 
w niebie, nie rękami zbudowany, 
wieczny. Dlatego też w tym docze-
snym wzdychamy, pragnąc przy-
oblec się w domostwo nasze, które 
jest z nieba, jeśli tylko przyoblecze-
ni, a nie nadzy będziemy znalezie-
ni. Dopóki bowiem jesteśmy w tym 
namiocie, wzdychamy, obciążeni, 
ponieważ nie chcemy być zewle-
czeni, lecz przyobleczeni, aby to, co 
śmiertelne, zostało wchłonięte 
przez życie. A tym, który nas do 
tego właśnie przysposobił, jest 
Bóg, który nam też dał jako rękoj-
mię Ducha. Więc też zawsze jeste-
śmy pełni ufności i wiemy, że dopó-
ki przebywamy w ciele, jesteśmy 
oddaleni od Pana; gdyż w wierze, a 
nie w oglądaniu pielgrzymujemy. 
Jesteśmy więc pełni ufności i wole-
libyśmy raczej wyjść z ciała i za-
mieszkać u Pana. Dlatego też do-
kładamy starań, żeby, niezależnie 
od tego, czy mieszkamy w ciele, czy 
jesteśmy poza ciałem, jemu się po-
dobać. Albowiem my wszyscy musi-
my stanąć przed sądem Chrystu-

sowym, aby każdy odebrał zapłatę 
za uczynki swoje, dokonane w cie-
le, czy dobre, czy złe” (2 Kor 4,16 – 
5,10). 

Osobiste przez ycia Apostoła Paw-
ła, jego dos wiadczenia z yciowe, 
pozwalają mu lepiej dostrzec rze-
czywistos c  istniejącą, chociaz  w 
doczesnos ci niedostrzegalną. 
Cierpienia nie są bezsensowne, 
wysiłki nie pozostaną bez nagro-
dy. Dlatego kieruje Apostoł mys li 
adresato w swego Listu ku Chry-
stusowi. 

Pojęcia „człowiek wewnętrzny” i 
„człowiek zewnętrzny” są niewąt-
pliwie charakterystyczne dla ję-
zyka, jakim posługuje się Paweł, 
występują bowiem ro wniez  w 
innych jego listach. Śą zresztą ty-
powe dla języka wspo łczesnych 
Apostołowi greckich filozofo w. 
Paweł, mąz  wykształcony i oczy-
tany, posługuje się językiem zro-
zumiałym dla adresato w swych 
pism. Znaczenie wspomnianych 
pojęc  jest jednakz e u niego znacz-
nie szersze niz  w dziełach filozo-
fo w. Eugeniusz Dąbrowski zwraca 
uwagę, z e u Pawła pojęcie 
„człowiek wewnętrzny” oznacza 
niekiedy umysł w przeciwstawie-
niu do fizycznej natury człowieka 
(tak na przykład w Lis cie do Rzy-
mian), najczęs ciej jednak stosuje 
je do władz umysłowych, wzboga-
conych jeszcze da-rami łaski (tak 
w omawianym teraz przez nas 
Lis cie, a ro wniez  w Lis cie do Efe-
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zjan). „Człowiek wewnętrzny” 
odnawia się z kaz dym dniem, a 
s cis lej – z dnia na dzien . Mys l, wy-
powiedziana w wersecie 18: „nie 
patrzymy na to, co widzialne, ale 
na to, co niewidzialne; albowiem 
to, co widzialne, jest doczesne, a to, 
co niewidzialne, jest wieczne” poja-
wia się również w pismach wybit-
nych myślicieli pogańskich tamtej 
epoki, m.in. u Seneki, który napisał: 
„Rzeczy doczesne są złudne i tylko 
przez pewien czas zachowują jakiś 
kształt. Nie ma w nich niczego sta-
łego, niczego mocnego. A jednak 
pożądamy ich tak, jakby zawsze 
miały istnieć, albo jakbyśmy wiecz-
nie mieli je posiadać. Słabi i niedo-
łężni, tkwimy między urojeniami. 
Zwróć-my wreszcie serce do tego, 
co jest wieczne”. Myślę, że kiedy 
czyta się ten tekst Seneki, to można 
sobie przypomnieć słowa Apostoła 
Pawła wypowiedziane na Areopa-
gu, zapisane w 17. rozdziale księgi 
Dziejów Apostolskich. 

Omawiany dzis  przez nas frag-
ment Drugiego Listu do Koryntian 
przekazuje mno stwo waz nych dla 
człowieka wierzące-go informacji 
i skłania do pogłębionej refleksji 
nad z yciem. Najpierw poznajemy 
tajemnicę wytrwałos ci: chociaz  
siły fizyczne człowieka w miarę 
upływu lat zanikają, to przeciez  
ros nie siła jego ducha. Cierpienia i 
dos wiadczenia, kto re osłabiają 
ciało, wzmacniają ducha. Pięknie 
pisze na ten temat William Barc-

lay: „Lata, które zabierają piękno 
fizyczne, powinny dodawać ducho-
wego piękna. Z fizycznego punktu 
widzenia życie po równi pochyłej 
stacza się w dół i kończy się gro-
bem. Natomiast z duchowego 
punktu widzenia życie jest wspi-
naczką do góry i kończy się zdoby-
ciem szczytu – osiągnięciem pełnej 
społeczności z Bogiem. Nikt nie 
powinien obawiać się podeszłego 
wieku, który zbliża nas nie do 
śmierci, lecz do Boga”. I tak jest 
rzeczywiście. Bo przecież najwięk-
sze nawet cierpienia w tym świe-
cie, w doczesności, są niczym w 
porównaniu z chwałą, jaką otrzy-
ma człowiek wierzący w przyszło-
ści. Warto zwrócić uwagę na fakt, 
że Jezus, gdy nauczał, przy każdej 
wzmiance o swej śmierci mówił 
również o swym zmartwychwsta-
niu. Nie ulega wątpliwości, że gdy 
kto cierpi dla Chrystusa, ten rów-
nież będzie miał udział w Jego 
chwale. Dlatego nasze oczy powin-
ny być skierowane nie na rzeczy 
widzialne, ale na niewidzialne. 
Rzeczy widzialne bo-wiem, to jest 
rzeczy tego świata, pewnego dnia 
po prostu przestaną istnieć, nato-
miast rzeczy niewidzialne, rzeczy 
niebiańskie, trwają na wieki. Zbyt-
nie przywiązanie do doczesności 
bardzo często prowadzi do zapo-
minania o Bogu, natomiast ten, kto 
dostrzega światłość wieczności i 
ku niej kieruje swe kroki, może 
wszystko znieść, wszystko prze-
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trzymać, ponieważ trzyma się Te-
go, który jest Niewidzialny, tak jak 
Mojżesz, o którym czytamy w Li-
ście do Hebrajczyków: „Trzymał się 
bowiem Tego, który jest niewi-
dzialny, jak gdyby Go widział” (Hbr 
11,27). 

Dalej zwraca Paweł uwagę na rze-
czy ostateczne i pisze o s mierci, 
kto ra przeciez  nie kon czy z ycia 
tego, kto ry zawierzył Chrystuso-
wi. Ś mierc  człowieka w kaz dym 
czasie nie tylko nie przerywa na-
szego zjednoczenia z Chrystusem 
– a to przeciez  jest gło wny sens 
z ycia chrzes cijanina – ale je uła-
twia, potęguje. 

Pisze Paweł: „Wiemy, że dopóki 
przebywamy w ciele, jesteśmy od-
daleni od Pana; gdyż w wierze, a 
nie w oglądaniu pielgrzymujemy. 
Jesteśmy więc pełni ufności i wole-
libyśmy raczej wyjść z ciała i za-
mieszkać u Pana”. Śmierć więc 
umożliwia pełniejsze zjednoczenie 
z Chrystusem. Ta myśl pojawia się 
zresztą również w innych pismach 
Apostoła. W Liście do Rzymian czy-
tamy na przykład: „Albowiem nikt 
z nas dla siebie nie żyje i nikt dla 
siebie nie umiera; bo jeśli żyjemy, 
dla Pana żyjemy; jeśli umieramy, 
dla Pana umieramy; przeto czy 
żyjemy, czy umieramy, Pańscy je-
steśmy. Na to bowiem Chrystus 
umarł i ożył, aby i nad umarłymi i 
nad żywymi panował” (Rz 14,7-9). 
Jeszcze wyraźniej w Liście do Fili-

pian: „Albowiem dla mnie życiem 
jest Chrystus, a śmierć zyskiem. A 
jeśli życie w ciele umożliwi mi 
owocną pracę, to nie wiem, co wy-
brać. Albowiem jedno i drugie 
mnie pociąga: pragnę rozstać się z 
życiem i być z Chrystusem, bo to 
daleko lepiej; lecz z drugiej strony 
pozostać w ciele, to ze względu na 
was rzecz potrzebniejsza” (Flm 
1,21-24). Z cytowanych tekstów, to 
znaczy zarówno z Drugiego Listu 
do Koryntian, jak i z Listu do Fili-
pian, wynika wyraźnie, że chrześci-
janin jednoczy się z Chrystusem 
zaraz po śmierci. I tutaj trzeba 
podkreślić, że nie da się inaczej 
tych słów interpretować, jak tylko 
wskazując, że człowiek wierzący 
może uzyskać bezpośrednio po 
śmierci wieczną szczęśliwość, czyli 
oglądać Chrystusa twarzą w 
twarz. 

Wybitny polski biblista Jan Śtę-
pien  w swym monumentalnym 
dziele, pos więconym teologii Apo-
stoła Pawła, omawia ją w szer-
szym konteks cie teologii starote-
stamentalnej, uwzględniając ro w-
niez  – w związku z pojawiającymi 
się w kręgach badaczy najrozma-
itszymi, często zupełnie nieu-
prawnionymi hipotezami – istnie-
jące w czasach apostolskich ro z ne 
nurty filozoficzne. Jego spostrze-
z enia zasługują na szczego lną 
uwagę, poniewaz  prezentują nie 
tylko wyniki własnych badan , ale 
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stanowią ro wniez  odniesienie do 
bogatej literatury naukowej, od-
noszącej się do tego tematu. 
Zwraca oto z  Śtępien  uwagę na 
fakt, z e s mierc  i zmartwychwsta-
nie – to jedna z antytez najbar-
dziej umiłowanych przez Pawła. 
Nalez y jednak pamiętac , z e cho-
dzi tu nie o dwa odrębne proble-
my: s mierc  i zmartwychwstanie, 
lecz o jedno zagadnienie, a mia-
nowicie: z ycie z Chrystusem. 
Chrystus jest tez  jedynym wzo-
rem, jedną przyczyną i jedynym 
celem zmartwychwstania wier-
nych. I w tym włas nie wyraz a się 
oryginalnos c  doktryny chrzes ci-
jan skiej i jej odrębnos c  od jakiej-
kolwiek innej religii. 

Wydaje się, z e dobrze będzie po-
znac  – oczywis cie w bardzo du-
z ym skro cie – poglądy Greko w i 
Izraelito w na z ycie pozagrobowe. 
Mitologia grecka rozro z niała u 
człowieka ciało i duszę. Uwaz ali, 
z e dusza, cos  tajemniczego po-
chodzenia, obejmuje ciało w swe 
posiadanie, oddziela się od niego 
chwilowo podczas snu, w omdle-
niu czy w ekstazie, a całkowicie 
opuszcza je w chwili s mierci, by 
jako cien  przebywac  w s wiecie 
podziemnym lub wędrowac  z 
jednego ciała w drugie. Filozofo-
wie jon scy uwaz ali duszę za siłę 
z yciową, przenikającą s wiat i w 
najczystszej, najdoskonalszej for-
mie występującej w człowieku. 
Nie uwaz ali jej jednak za byt au-

tonomiczny, odrębny od ciała; 
jedynie Anaksagoras, z yjący w V 
w. przed Chr., podaje pojęcie 
nous jako bytu odrębnego od 
ciała. U Platona (z ył na przełomie 
V i IV w.) spotykamy się juz  z du-
alizmem: ciało i dusza. Filozof 
uwaz ał, z e ciało jest zmienne i 
przejs ciowe i powraca do mate-
rii, natomiast dusza jest pocho-
dzenia boskiego, na skutek jakiejs  
winy została wtrącona do ciała, 
kto re jest dla niej więzieniem, i 
uwolniona z niego zostanie do-
piero przez s mierc . Arystoteles 
(IV w. przed Chr.) wyraz ał po-
gląd, z e dusza jest pierwiastkiem 
z ycia w człowieku, ro z nym od 
ciała; jest najwyz szą enteleche-
ją, tzn. ideą celową natury orga-
nicznej. Włas nie dzięki niej ciało 
– organizm otrzymuje swą formę, 
jest przez nią poruszane i wraz z 
nią stanowi jedną całos c . Dualis-
tyczne poglądy Platona przejęli 
ro wniez  neopitagorejczycy, zwo-
lennicy nurtu filozoficznego, kto -
rego szczytowa popularnos c  
przypadała na okres pomiędzy I 
w. przed Chr. a III w. n.e., a kto ry 
kontynuowany był jeszcze do V 
w. n.e. Uwaz ali oni, z e niebian ska 
dusza czuje się poniz ona przeby-
waniem w ziemskim ciele, dlate-
go tez  przeciwstawia się dąz e-
niom materii i pragnie się od nich 
wyzwolic . Umoz liwia to filozofia, 
kto ra juz  teraz łączy duszę z od-
wiecznymi ideami. Ś mierc  stano-
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wi uwolnienie dla duszy: ciało 
wraca do materii, a oczyszczona 
przez filozofię dusza wędruje w 
regiony niebian skie. Dusza nie 
oczyszczona przez mądros c  po-
nownie wstępuje w ciało ludzi lub 
zwierząt. 

W przedstawionym przez nas 
systemie oczywis cie nie ma miej-
sca na zmartwychwstanie ciał. 
Ciało zasługuje tylko na pogardę. 
Dusza moz e byc  nies miertelna, 
ale jedynie dusza odłączona od 
ciała. Zapewne dlatego, wyznają-
cy tego rodzaju poglądy Aten czy-
cy nie przyjęli zwiastowania Paw-
ła, gdy ten przemawiał do nich na 
Areopagu: „A gdy usłyszeli o zmar-
twychwstaniu, jedni naśmiewali 
się, drudzy zaś mówili: O tym bę-
dziemy cię słuchali innym ra-
zem” (Dz 17,32). Problemem był 
więc nie sam fakt zmartwychwsta-
nia – zmartwychwstania duszy, 
która, jak uważali, z natury swej 
była nieśmiertelna, ale trudność 
sprawiało zrozumienie, po co i w 
jaki sposób Bóg miałby ożywiać 
znajdujące się już w stanie rozkła-
du zwłoki. To był zresztą też pro-
blem Koryntian w czasie, gdy Pa-
weł pisał do nich swój pierwszy 
List. 

A jak wyobraz ali sobie z ycie po-
zagrobowe Izraelici? Cytowany 
juz  przez nas Jan Śtępien  zwraca 
uwagę, z e nalez y pamiętac  o tym, 
iz  Izraelici nie wdawali się w ro z -

nego rodzaju spekulacje mys lowe, 
włas ciwe filozofom greckim. Inte-
resował ich z ywy człowiek, o kto -
rym wiedzieli, z e został stworzo-
ny przez Boga na Jego podobien -
stwo z pyłu czy mułu ziemi, i ob-
darzony przez Niego duchem z y-
cia (1 Mz  1-3). Bo g obdarzył czło-
wieka nies miertelnos cią, kto rą 
ten utracił, gdy popadł w grzech. 
Odtąd z ycie człowieka zalez y wy-
łącznie od woli Boz ej. Dlatego, 
gdy człowiek odbierze człowieko-
wi ducha z ycia (Hi 34,14), czło-
wiek zamienia się w proch (1 Mz  
3,19), z kto rego został wzięty (Hi 
10,9, Ps 146,4). W Śtarym Testa-
mencie jest wprawdzie mowa o 
ciele i duszy, ale terminologia bi-
blijna nie jest w tej dziedzinie sta-
ła ani nie pokrywa się z termino-
logią uz ywaną obecnie, to jest z 
tym, co my dzis  nazywamy ciałem 
i duszą. Wyraz basar, kto ry Śep-
tuaginta tłumaczy przez soma 
(corpus – ciało) i sarks (caro – 
mięso) oznacza kaz dą z ywą istotę 
ludzi i zwierząt. Termin nefesz, 
pochodzący od pnia nfsz – oddy-
chac , nabierac  tchu (2 Mz , 2 Śm), 
posiada wiele znaczen . Oznacza 
gardło jako kanał oddechu (np. 1 
Mz , Ez), oddech, podobnie jak ru-
ach (Jr, Hi), pierwiastek z ycia (1 
Krl), samo z ycie (2 Mz , Psalmy, 1 
Śm), z yjącą jednostkę, czyli czło-
wieka (1 Mz , 2 Mz  i in.). To samo 
nalez y powiedziec  o terminach 
ruach (duch) i neszamach 
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(tchnienie), kto re oznaczają od-
dech (np. 1 Krl, Iz), z ycie i wresz-
cie samą z ywą istotę (5 Mz , Joz 
itd.). Trzeba pamiętac , z e nefesz 
bywa często synonimem ruach, 
ale z tą ro z nicą, z e nefesz mocniej 
wiąz e się z ciałem i moz e ozna-
czac  „osobę”, kto ra jednak nigdy 
nie jest okres lana terminem ru-
ach. Da się więc powiedziec , z e 
nefesz oznacza przede wszyst-
kim z ycie, natomiast ruach – siłę. 
Istnieją biblis ci, kto rzy dowodzą, 
jakoby z działaniem nefesz wią-
zało się z ycie wegetatywne i zmy-
słowe, a z ruach – z ycie duchowe, 
są to jednak hipotezy, kto rych nie 
moz na udowodnic  z całą pewno-
s cią. 

Jan Śtępien  podkres la, z e nigdzie 
w Śtarym Testamencie nie znaj-
dziemy trychotomii, tj. wspo-
mnianych obok siebie termino w: 
ciało, dusza i duch. Częs ciej poja-
wiają się ciało i dusza (tak w nie-
kto rych Psalmach), człowiek, du-
sza i ciało, albo duch i dusza 
(Hiob, Izajasz), ale wynika to z 
braku precyzji terminologicznej. 
W zasadzie nie ma tez  w Śtarym 
Testamencie dychotomii. Takie 
pojęcia, jak (występujące przede 
wszystkim w Psalmach): czło-
wiek i jego dusza, człowiek i jego 
ciało, człowiek i jego duch – 
tchnienie z ycia, duch i oblicze – 
osoba, pojawiają się jako terminy 
ro wnoznaczne. Początkowo więc 
Izraelici nie odro z niali wyraz nie 

w człowieku pierwiastka niema-
terialnego (duszy, ducha) od ma-
terialnego (ciała), przypisując 
fizyczne i duchowe z ycie człowie-
ka zaro wno duszy, jak i ciału (1 
Śm, niekto re Psalmy, Iz itd.). Śtąd 
tez  mo wili czy pisali bez ro z nicy: 
człowiek, ciało, dusza – chce, ufa, 
mys li, umiera. Podmiotem tych 
wszystkich czynnos ci jest cały 
człowiek. Oczywis cie zdarza się, 
z e czasem rozro z niają w człowie-
ku duszę i ciało (np. Iz), to jednak 
nie przeciwstawiają ciała duszy i 
odwrotnie. U Izraelito w tego 
okresu cały człowiek jest duszą, 
czyli istotą z ywą, i cały jest cia-
łem, czyli istotą cieles nie z yjącą, 
względnie słabą i przemijającą 
(tak w niekto rych Psalmach, u Iz i 
Jr). 

Jak więc widzieli Izraelici szansę 
z ycia pozagrobowego i czy w ogo -
le w nie wierzyli? Oczywis cie byli 
tacy biblis ci, gło wnie w wieku XIX 
i na początku XX w., kto rzy za 
wszelką cenę chcieli dowies c , z e 
Izraelici – i w ogo le wszyscy Śe-
mici – nie wierzyli w z ycie czło-
wieka poza grobem. Teorie te jed-
nak zostały prze-kres lone dzięki 
dowodom archeologicznym, 
szczego łowym badaniom zacho-
wanych teksto w semickich, a 
przede wszystkim dzięki rzetel-
nej interpretacji teksto w Śtarego 
Testamentu. Włas nie jes li chodzi 
o teksty Śtarego Testamentu – 
moz na w nich dostrzec, na co 

Od Genesis do Apokalipsy 



 20 Informator parafialny, Nr 9 (184) 2017 

 

 

zwraca uwagę w swej analizie 
Śtępien , stopniową ewolucję po-
jęc  o z yciu pozagrobowym, w kto -
rej widac  przedziwną Boz ą syn-
katabasis – condescendencia 
divinum (zniz anie się Boga do 
poziomu człowieka, aby ten mo gł 
Boz ą mys l pojąc  i zrozumiec ) i 
wysiłek autora natchnionego – 
rozumnego i wolnego narzędzia 
w ręku Boz ym, aby objawioną 
przez Boga prawdę uczynic  przy-
stępną dla wspo łczesnego mu 
słuchacza czy czytelnika. 

Pojęcia ogo lne o z yciu pozagro-
bowym odnajdujemy w najstar-
szych księgach Śtarego Testa-
mentu, natomiast w po z niejszych 
księgach Śtarego Testamentu do-
strzec moz emy ukazanie z ycia 
człowieka po s mierci jako nagro-
dy wiecznej. Wyraz enia takie, jak 
„odejs c  do ojco w swoich”, „byc  
przyłączonym do swoich oj-
co w” (lub przodko w) (tak w 1 
Mz ), „spocząc  ze swoimi ojca-
mi” (np. w 2 Krl), oznaczają nie 
tyle wspo lnotę rodzinnego grobu, 
ile raczej zjednoczenie w krainie 
umarłych, o kto rej wspomina Iza-
jasz 14,9-11 czy Hiob 3,11-19. W 
Psalmie 16, gdzie autor wyraz a 
nadzieję uwolnienia z szeolu i 
skaz enia (ww. 9-10), czytamy: 
„Dasz mi poznać drogę życia, obfi-
tość radości w obliczu Twoim, ra-
dość po prawicy Twojej na wie-
ki” (w. 11). W Ps 49 czytamy: „Lecz 
Bóg wyzwoli duszę moją z krainy 

umarłych, ponieważ weźmie mnie 
do siebie” (w. 16). W Ps 73: „Bo 
przecież jam zawsze z Tobą; Tyś 
ujął prawą rękę moją. Prowadzisz 
mnie według rady swojej, a potem 
przyjmiesz mnie do chwały” (ww. 
23-24). Trzeba tu pamiętać o 
dwóch sprawach. Po pierwsze – 
bytujący w krainie umarłych ni-
gdzie w Starym Testamencie nie są 
określeni jako „dusze” (nefaszot) 
czy „duchy” (ruchot), ale zawsze 
jako „cienie” (refajim). Po drugie 
– Stary Testament mówi o szczęśli-
wości wiecznej całego człowieka, a 
więc zarówno duszy, jak i ciała. 

Idei zmartwychwstania moz na 
się dopatrzec  w opisach wskrze-
szenia zmarłych dokonanego 
przez Boga za pos rednictwem 
proroka Eliasza (1 Krl 17,17-24) i 
Elizeusza (2 Krl 4,32-35, 13:21) 
oraz w wizji Ezechiela, przed-
stawiającej zmartwychwstanie 
rozproszonych kos ci (Ez 37), co 
zresztą jest symbolem odbudowy 
i odrodzenia narodu izraelskiego. 
O ile Ezechiel przedstawia zmar-
twychwstanie jako moz liwe ze 
względu na wszechmoc Boga, o 
tyle u Izajasza widzimy zmar-
twychwstanie ukazane jako przy-
szła rzeczywistos c , kto ra będzie 
udziałem tych, kto rzy dochowali 
wiernos ci Bogu: „Ożyją twoi 
umarli, twoje ciała wstaną, obu-
dzą się i będą radośnie śpiewać ci, 
którzy leżą w prochu, gdyż twoja 
rosa jest rosą światłości, a ziemia 
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wyda zmarłych” (Iz 26,19-20). 
Pierwszym tekstem starotesta-
mentowym, który mówi o zmar-
twychwstaniu zarówno sprawie-
dliwych, jak i bezbożnych, jest 
fragment Księgi Daniela: „A wielu 
z tych, którzy śpią w prochu ziemi, 
obudzą się, jedni do życia wieczne-
go, a drudzy na hańbę i wieczne 
potępienie” (Dn 12,2). Nie ma tu 
jednak mowy o wszystkich, ale o 
wielu (rabbim). Więcej na ten 
temat mówią apokryficzne księgi 
greckie Starego Testamentu oraz 
pisma Społeczności Przymierza z 
Qumran. 

Jan Śtępien  pisze, z e z aden tekst 
Śtarego Testamentu nie mo wi 
wyraz nie o zmartwychwstaniu 
wszystkich. Z taką koncepcją spo-
tykamy się dopiero w pewnych 
apokryfach Śtarego Testamentu, 
jak np. w Apokalipsie Barucha, w 
Nowym Testamencie i w nie-
kto rych pismach uczonych rabi-
no w. Idea ta zresztą nie została 
przyjęta powszechnie w judai-
zmie. Na początku naszej ery fa-
ryzeusze ograniczali jeszcze 
zmartwychwstanie tylko do spra-
wiedliwych, a saduceusze w ogo -
le je odrzucali. Idea zmartwych-
wstania wiązała się więc u Izrae-
lito w z wiarą w sprawiedliwos c  
Boga, kto ry dobro wynagradza, a 
zło karze; ro wniez  z przekona-
niem o odrodzeniu w czasach me-
sjan skich. Poniewaz  Izraelici nie 
znali pojęcia nies miertelnos ci 

duszy jako przymiotu wynikają-
cego z jej natury, przeto nie mogli 
się zadowolic  nagrodą jedynie 
duszy sprawiedliwych. Po z niej, 
kiedy to pojęcie sobie przyswoili, 
nie wyobraz ali sobie, aby dobra 
mesjan skie, pełna nagroda, nie 
objęły całego człowieka, a więc 
zaro wno jego duszy, jak i ciała. 
To wyjas nia, dlaczego Śtary Te-
stament mo wi w zasadzie tylko o 
zmartwychwstaniu sprawiedli-
wych. Wyjątkiem jest tu zacyto-
wany przed chwilą fragment 
Księgi Daniela, ale prawdopodob-
nie w teks cie tym zmartwych-
wstanie bezboz nych wspomniane 
jest jedynie jako kontrast zmar-
twychwstania sprawiedliwych. 

Pozostaje tez  przepiękny hymn 
wiary, wypowiedziany przez Hio-
ba: „Lecz ja wiem, że Odkupiciel 
mój żyje i że jako ostatni nad pro-
chem stanie! Że potem, chociaż 
moja skóra jest tak poszarpana, 
uwolniony od swego ciała będę 
oglądał Boga. Tak! Ja sam ujrzę 
Go i moje oczy zobaczą Go, nie kto 
inny” (Hi 19,25-27a). 

Od Genesis do Apokalipsy 
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O tym, co za nami 

Koncert  
Tomasza Z o łtki 
 
Wieczorem, 11 lipca wnętrze na-
szego kos cioła wypełniły dz więki 
poezji s piewanej ale takz e czyta-
nej i słowa ewangelizacji Toma-
sza Z o łtki. Zaproszenie na kon-
cert przyjęło ok. 70 oso b - wielbi-
cieli tego rodzaju muzyki z chrze-
s cijan skim przesłaniem. Koncert 
w Śłupsku był jednym z wielu 
podczas tegorocznej, pomorskiej 
trasy koncertowej artysty. Śpo-
tkanie z Tomaszem, jego poezją i 
muzyką było dla licznie zebra-
nych swoistą formą duchowych 
rekolekcji.  

Amerykanie  
i po łkolonie dla dzieci 

 
Od 12 do 23 lipca gos ciła w na-
szej parafii grupa 6 wolontariu-
szek ze Śtano w Zjednoczonych. 
Monica, Judith, Geil, Śandy, Kim-
berlee i Cheryl przyleciały do nas 
z Kalifornii, a dokładnie z Bac-
kersfield z Parafii s w. Jana.  
Pierwsze dni pobytu naszych go-
s ci polegały na aklimatyzacji, po-
znawaniu okolicy i przygotowy-
waniu się do zasadniczego celu, 
w jakim przyleciały do Polski - 
po łkolonii biblijno-językowych. 
Jak w poprzednich latach w tym  
projekcie ewangelizacyjno-
misyjnym  wzięły udział dzieci z 
ro z nych szko ł podstawowych ze 
Śłupska i okolic, w tym takz e 
dzieci z naszej Parafii. W sumie 
było ok 40 dzieci. Nieocenioną 

O tym co za nami 
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pomocą w komunikacji, przepro-
wadzaniu zajęc  i utrzymywaniu 
dyscypliny byli nasz polscy wo-
lontariusze zaro wno ze Śłupska 
jak i ze Ś ląska (Śkoczo w, Gole-
szo w) oraz z zagranicy - Niemcy i 
Ghana. Przygotowany przez Ame-
rykano w program - lekcje biblij-
ne, nauka języka i prace ręczne - 
był tak ciekawy, z e dni przelaty-
wały w zastraszającym tempie i 

21 lipca trzeba się było poz egnac  
mając nadzieję na spotkanie w 
przyszłym roku. Za ten dobry 
czas dziękujemy Panu Bogu i 
wszystkim, dzięki kto rym po łko-
lonie mogły się odbyc . EBC odby-
wają się w naszym mies cie od 
2010 roku, są finansowane przez 
Luteran ski Kos cio ł Śynodu Mis-
souri w UŚA, a koordynatorem 
projektu w Polsce jest Centrum 
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Misji i Ewangelizacji w Dzięgielo-
wie. W tym roku (podobnie jak w 
poprzednich latach) bylis my go-
s c mi w Śzkole Podstawowej nr 9.  

 
Marsz pokoju i naboz en -
stwo ekumeniczne  

 
Jak kaz dego roku, w ramach 
s więta miasta Lęborka - tzw. 
Dni Jakubowych mamy moz li-
wos c  uczestniczyc  w Marszu 
Pokoju, kto ry rozpoczyna się 
przy tablicy upamiętniającej 
spoczywających na dawnym 
cmentarzu ewangelickim  

mieszkan co w miasta.  W tym 
roku, zaro wno marsz jak i od-
bywające się po nim naboz en -
stwo ekumeniczne w sanktua-
rium s w. Jakuba miało wyjąt-
kowy charakter, poniewaz  
uczestniczyli w nim zwierzch-
nicy diecezji rzymskokatolic-
kiej (pelplin skiej) bp prof. 
Wiesław Ś migiel (biskup po-
mocniczy) i ewangelickiej bp 
prof. Marcin Hintz (pomorsko-
wielkopolska). Przed rozpo-
częciem przemarszu obaj bi-
skupi zwiedzili naszą wyre-
montowaną kaplicę. Naboz en -
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stwu ekumenicznemu prze-
wodniczył biskup gospodarz a  
kazanie wygłosił biskup Mar-
cin Hintz. Po naboz en stwie  
gospodarze (Franciszkanie) 
wraz z biskupem Ś miglem za-
prosili gos ci na poczęstunek 
do refektarza klasztoru, gdzie 
toczyły się rozmowy kuluaro-
we i gdzie przekazalis my upo-
minki związane z jubileuszem 
500-lecia Reformacji.  
 
 

Awans zawodowy 

  
W dniu 24 sierpnia przed ko-
misją egzaminacyjną pro-
boszcz parafii ks. Wojciech 
Froehlich złoz ył egzamin prze-
widziany prawem os wiato-
wym na nauczyciela mianowa-
nego. Egzamin odbył się w 
Urzędzie Miasta. Przypomina-
my, z e lekcje religii odbywają 
się w Międzyszkolnym Punk-
cie Katechetycznym zareje-
strowanym przy Śzkole Pod-
stawowej nr 9 w Śłupsku. W 
roku szkolnym 2017/2018 na 
lekcje zapisanych jest 26 dzie-
ci. 

 

Posiedzenie Rady Parafial-
nej w Gło wczycach  

 
Dnia 25 sierpnia o godz. 15.00 
odbyło się posiedzenie Rady 
Parafialnej. Tym razem, w 
związku z koniecznos cią pod-
jęcia działan  dotyczących ka-
plicy w Gło wczycach, Rada ze-
brała się w tym filiale. Radni 
zapoznali się ze stanem obec-
nym kaplicy, nie podjęli jesz-
cze ostatecznej decyzji o jej 
dalszym przeznaczeniu. Nabo-
z en stwa w Gło wczycach  nie 
odbywają się od dwo ch lat. 
Gło wczyccy parafianie przy-

jez dz ają na naboz en stwa do 
Gardny Wielkiej. Podczas po-
siedzenia omawiano takz e pla-
nowane na 9-10 wrzes nia spo-
tkanie młodziez y, podczas kto -
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rego zostaną wręczone nagro-
dy zwycięzcom konkurso w 
reformacyjnych. 
 

Chrzest Aleksandra Hinca 

  
W 11 niedzielę po Tro jcy Ś wię-
tej, 27 sierpnia, nasza Parafia 
powiększyła się o jednego 
członka. W tym dniu w sakra-
mencie Chrztu Ś w. do społecz-
nos ci Kos cioła Jezusa Chrystu-
sa, zgodnie z wolą i s lubowa-
niem rodzico w i rodzico w 
chrzestnych przyjęty został 
Aleksander Hinc. Całej rodzi-
nie i rodzicom chrzestnym z y-
czymy Boz ej opieki i Jego bło-
gosławien stwa.  

Niecodzienny jubileusz 
 
25 sierpnia swoje 95. urodziny 
obchodziła Frieda Najack z 
Gło wczyc.  Z yczymy naszej Pa-
rafiance wiele pomys lnos ci i 

kolejnych lat z ycia w 
zdrowiu i pod Boz ą 
ochroną.  

 
 
 
 
 
 

W dniu 19 sierpnia w 
wieku 87 lat  zmarła 
s p. Urszula Osterode 
jej pogrzeb odbył się 
23.08.  
 

O tym, co za nami 

http://gliwice.luteranie.pl/index.php/wydarzenia/224-sp-harry-pinkwart-pogrzeb-7-stycznia-2017
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 Ogłoszenia 
Ogłoszenia Nasi Solenizanci 

Życzymy Wszystkim Bożego błogosławieństwa! 

1 września Urszula Grzebińska Wieszyno 

5 września Oswald Blechle Machowino 

7 września Gerda Gawin Potęgowo 

10 września Beniamin Froehlich Słupsk 

11 września 
Mariusz Przybyszewski 

Mateusz Przybyszewski 

Machowino 

Machowino 

15 września 
Hanna Fiuk 

Irena Knapczyk 

Ustka 

Damnica 

18 września Eugenia Basińska Machowino 

19 września Anna Keków Niepoczołowice 

20 września Halina Krupa Machowino 

22 września Alicja Brzezińska Słupsk 

24 września  Joanna Basińska Machowino 

25 września 
Nelly Czupajło 

Andrzej Grzebiński 

Słupsk 

Słupsk 

26 września 

Grażyna Ciupak 

Martyna Ciupak 

Isabel Sellheim 

Bożepole Wielkie 

Bożepole Wielkie 

Słupsk 

27 września 
Grażyna Maciejewska 

Daniel Niedzielski 

Machowino 

Machowino 

28 września 
Anna Hofman 

Magdalena Romowska 

Główczyce 

Domaradz 

29 września Erna Priemut Rumsko 
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Plan nabożeństw 

DZIEŃ SŁUPSK D SŁUPSK PL LĘBORK 
GARDNA/

GŁÓWCZYCE 

10.09 
13. po Trójcy Św. 

 
9.00  
Zmiana pory! 

  

17.09  
14. po Trójcy Św. 

 10.30   

24.09  
15. po Trójcy Św. 

 10.30 8.30  

1.10  
Święto Żniw 

9.30 
Ofiara  

10.30 
Ofiara  

 12.30 

8.10 
17.  po Trójcy Św. 

 10.30 8.30  

Stałe spotkania w parafii 

dzień godzina spotkanie miejsce 

7.09. 17.00 Śpotkanie  dla rodzico w ws. lekcji religii Traugutta 16 

9.09. 10.00 Warsztaty reformacyjno-z eglarskie              

dla dzieci 

Ustka –port 

9.09. 17.00 Wręczenie nagro d w konkursach               

reformacyjnych i piknik  

Śzkoła Podstawo-

wa w Kobylnicy 

16.09. 10.00 II Diecezjalne Ś niadanie dla kobiet Torun  

24.09. 12.00 Zebranie Rady Parafialnej Kos cio ł 

Herbatka Parafialna Komunia Święta Szkółka Niedzielna 


